


LITERATUURKRING : HET KIND DAT WIJ WAREN……..

• lezen van 4 romans, delen van de 
leeservaringen met elkaar.

• deskundige begeleiding ds. Peter Verbaan 
en Neerlandicus drs. Bartho de Looij

• reflectie op wat de roman ons en anderen 
te zeggen heeft.

• U bent van harte welkom om mee te doen.

MaaStart: maandag 14 oktober – Oude Kerk – 20:00 uur



• Johanneke Bosman, theologe en pastor, 
neemt ons mee in de traditie van litanie 
gebeden 

• het ontstaan van deze rijke R.K.-traditie

• de 51 namen van Maria komen naar voren

• impact op theologie en kunst

• catechetische verdieping van het gebed.

maandag 14 oktober - Immanuelkerk – 20:00uur

DE LITANIE VAN MARIA



Elke week is er op maandagavond catechisatie voor jongeren 
van 12-16 jaar. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 
ongeveer 20.00 uur, daarna kunnen de jongeren nog een 

kwartiertje naar ‘De Kelder’, voor wie dat leuk vindt.

We maken gebruik van de methode Follow Me van de HGJB 
(Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond). Dit houdt in dat we de 

avond gezamenlijk in één groep beginnen. We hebben een soort 
van kleine dienst, verzorgd door de inleider, waarbij we bidden, 

soms zingen, een inleiding hebben met een filmpje en een 
collecte voor een gekozen doel.

Mentoren gezocht: Catechese Follow Me (1)



Daarna gaan we in mentorgroepjes uiteen om in gesprek te 
gaan met elkaar rondom het thema van. Dit jaar hebben we 6 
groepen, ongeveer 45 catechisanten die geleid worden door 

onze gemotiveerde mentoren. We zijn naarstig op zoek naar 2 
mentoren, bij voorkeur 1 dame en 1 heer. 

Wilt u/jij 18 keer per jaar een uurtje op de maandagavond 
vrijmaken voor dit belangrijke werk?

Vragen/aanmelden? Neem contact op met Marieke Luitjes of 
Stephan Lagerwaard

Mentoren gezocht: Catechese Follow Me (2)



Koks gezocht voor de eethuiscatechese

Drie keer per jaar eten de tieners en mentoren van Follow Me, 
voorafgaand aan de catechisatie, met elkaar.

Hiervoor enthousiaste koks gezocht.

Eerste keer 14 oktober! 

Andere data volgen nog

Voor meer info en aanmelden:

Marieke Luitjes





Ontmoetingsmiddag voor ouderen (1)
Donderdag 17 oktober a.s. om 15.00 uur is er weer een 
middag voor u georganiseerd om elkaar

te ontmoeten in het Kerkelijk Centrum.

Onze wijkpredikant ds. De Wit zal voor een meditatie 
zorgen.

Daarna zal, vanwege het grote succes van de middag in het 
voorjaar, weer gelegenheid zijn om met elkaar enkele 
gezelschapsspelletjes te doen.



Ontmoetingsmiddag voor ouderen (2)
We besluiten de middag dan gezamenlijk met een 
broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor opgeven bij 
onderstaande dames en zoals gewoonlijk zijn ook gasten 

van harte welkom! 

Mocht u vervoer nodig hebben : ook dat kunt u aan hen 
doorgeven.

Het is de bedoeling deze middag rond 18.30 uur te sluiten.

Eva van den Berg, tel. 55 86 16; 

Doortje van Dasler, tel. 55 83 73


